
 

 
 

 
Msze św. w języku polskim w tygodniu  

Norwich Katedra:  wtorek godz. 11.00,  
Norwich – Thrope: III i IV poniedziałek m-ca; piątek  godz. 19.00;  
 (I piątek m-ca: Thrope od 18.00 adoracja i spowiedź; o 19.00 Msza) 
Watton:       każdy czwartek godz. 19.00 
GREAT YARMOUTH:  I poniedziałek grudnia (04.12.2017) 
LOWESTOFT: II poniedziałek grudnia (11.12.2017). Od stycznia nie będzie 

Mszy św. w Lowestoft. Zapraszamy do Great Yarmouth  
w każdy I poniedziałek miesiąca.   

 
 

 
 
 

Św. Stanisław Kostka 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Grudzień 2017 

Adwent 

W niedzielę, 3 grudnia rozpoczyna się adwent, okres w Roku Liturgicznym, który 
przygotowuje wiernych kościoła chrześcijańskiego do Świąt Bożego Narodzenia. 

Na czym polega adwent?  
W tym czasie wierni oczekują na 
powtórne przyjście Zbawiciela - 
narodziny Jezusa Chrystusa. Na 
adwent składają się cztery 
niedziele adwentowe. W okresie 
adwentu kapłan zakłada do Mszy 
świętej ornat, czyli szatę w w 
kolorze fioletowym, 
symbolizującym czas pokuty i 
przygotowania się do jednego z 
najważniejszych świąt, czasu 
pojednania z Bogiem i ludźmi.  
Adwent jest oczekiwaniem na powtórne przyjście Chrystusa, ale żeby go godnie 
przeżyć każdy wierny musi poświęcić czas na modlitwę, post i jałmużnę. Adwent 
jest okresem oczekiwania w ciszy i przygotowania, dlatego Kościół katolicki 
zachęca do udziału w rekolekcjach oraz przystąpienia do sakramentu pokuty i 
pojednania. Okres ten nie jest czasem pokuty w takim wymiarze jak Wielki Post, 
ale posiada swoisty charakter refleksyjny. 
Co to są roraty? 
Są to msze święte ku czci Marii Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła nowinę od 
archanioła Gabriela zwiastującego, iż zostanie Matką Syna Bożego. Roraty są 
odprawiane o wschodzie Słońca. Charakterystycznym elementem Rorat jest 
zapalanie specjalnej świecy ozdobionej białą wstęgą. Świeca ta umieszczana jest w 
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KALENDARZ LITURGICZNY - GRUDZIEŃ 
03. 12 – Pierwsza Niedziela Adwentu 
04. 12 – św. Barbary, dziewicy i męczennicy 
06.12 – św. Mikołaja, biskupa 
08.12 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
12.12 – Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe 
13. 12 – św. Łucji, dziewicy i męczennicy 
14.12 – św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła 
24.12 – Wigilia Bożego Narodzenia 
25.12 – Uroczystość Narodzenia Pańskiego 
26.12 – św. Szczepana, pierwszego męczennika 
27.12 – św. Jana Apostoła i Ewangelisty 
31.12 – Święto Świętej  Rodziny - Jezusa, Maryi i Józefa  
 
 

 

Ks. Waldemar Haręza 
kom:  07415 841850  tel: 01603 928622 
e-mail: literat28@outlook.com 
http://www.parafia-norwich.co.uk 

 

 

http://www.niedziela.pl/index/liturgia/liturgia1.php?data=2008-10-01


pobliżu ołtarza jedynie w Adwencie. Symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę. 
Współcześnie z uwagi na udział dzieci i młodzieży Roraty odprawia się często 

 wieczorem. W niektórych parafiach dzieci przychodzą na msze roratnie z 
zaświeconymi lampionami.  

Wieniec adwentowy - jakie jest jego znaczenie? 
Wieniec, który jest przejawem ludowej domowej pobożności. Wykonany z gałązek 
iglastych z czterema świecami, które zapala się kolejno w każdą niedzielę.  
Zapalanie świec oznacza czuwanie i gotowość na przyjście Chrystusa. Wiąże się to ze 
słowami Chrystusa, który określał siebie mianem "światłości świata". 
 
Pierwsza świeca - symbol przebaczenia przez Boga nieposłuszeństwa Adama i Ewy 
wobec Niego.  
Druga świeca - symbol wiary patriarchów Narodu Izraelskiego jako wdzięczność za 
dar Ziemi Obiecanej.  
Trzecia świeca – symbol radości króla Dawida, który celebruje przymierze z Bogiem.  
Czwarta świeca - symbol nauczania proroków, głoszących przyjście Mesjasza.  
 
W Wigilię Bożego Narodzenia wszystkie palące się świece stanowią symbol bliskości 
"przyjścia" Jezusa. Światło świec w wieńcu oznacza nadzieję. Zieleń stanowi symbol 
trwającego życia. Natomiast kształt kręgu symbolizuje wieczność Boga, który nie ma 
początku ani końca, oraz wieczność życia Chrystusa. 
Wieniec adwentowy jest symbolem wyczekującego w miłości i radości Ludu Bożego. 
Stanowi także symbol zwycięstwa i godności królewskiej. Jest formą hołdu dla 
oczekiwanego Chrystusa jako zwycięzcy, króla i wybawiciela. 

Wigilia w poezji polskiej 

"Pasterka" 

Ptaki niby dzwoneczkami cieszą się kolędą – 

Chrystus nam się narodził i nowe dni będą. 

Do stajni Betlejemskiej aż do brzegów Wisły 

Z ptakami smukłe sarny dziwować się przyszły. 

Wiewiórka zęby szczerzy i w niebo się patrzy, 

Jak dwa gołębie płyną na błękitnej tarczy. 

  

"To już pora na wigilię" 

To już pora na wigilię, to już czas,  

A tu jeszcze kogoś nie ma pośród nas,  

A tu jeszcze, a tu jeszcze ktoś ma przyjść,  

Bo przy stole wolne miejsce czeka dziś.  

Gwiazdo betlejemska, prowadź go przez świat,  

Żeby razem z nami przy tym stole siadł.  

Prowadź go tu do nas z tych dalekich dróg,  

Żeby razem z nami kolędować mógł.  

 

 
 

 

    I kwiaty, choć to zima, czas mroźny i cichy. 

Niosą mirrę, kadzidło i złote kielichy. 

I pawie przyfrunęły z krajów cudzoziemskich, 

By swe pióra przyrównać do skrzydeł anielskich. 

A mały Chrystus smutny w drzwi patrzy i czeka  

 By wśród witających zobaczyć człowieka. 

Jerzy Liebert 

 

Daj mu światło, bo tak łatwo zmylić ślad,  

Daj nadzieję, kiedy w oczy wieje wiatr,  

Strudzonemu, zmęczonemu pomóż iść,  

Bo samotny nikt nie może zostać dziś... 

Wanda Chotomska 

 

Wśród nocnej ciszy… 
Drodzy Parafianie i przybyli Goście.  

Niech czas świąt Bożego Narodzenia, będzie 
czasem zbliżenia się do Chrystusa w gronie 
Rodziny i Przyjaciół. Łamany kruchy, biały opłatek 
niech łamie wszelkie waśnie i spory a rodzi miłość, 
życzliwość oraz Chrystusowy pokój, w którym 
odważnie postępujmy w szczerości i prawdzie.  
 Nowy 2018 Rok niech obfituje w Boże 
błogosławieństwo.    

 Podnieś rękę Boże Dziecię i błogosław…  

Wasz Ksiądz Proboszcz 

 

http://culture.pl/pl/tworca/jerzy-liebert
http://culture.pl/pl/tworca/wanda-chotomska

